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Anotace práce Tématem této práce je stavební řešení novostavby horského hotelu se 
službami wellness ve Špindlerově Mlýně. Parcela se nachází v klidné části 
města, okolí tvoří zalesněná plocha i řeka Labe.V řešeném hotelu se nachází 
celkem tři nadzemní podlaží, poslední podlaží je řešeno podkrovním 
prostorem. Zastřešení tvoří dřevěný krov polovalbové střešní konstrukce. 
Půdorys tvoří nesložitý geometrický tvar, který se dispozičně dělí na části. 
V přízemí se nachází zázemí wellness, část vstupní a část s dopňkovými 
službami hotelu, podlaží je řešeno převážně pro ubytování, stejně tak i 
podkroví. Hotel je osazen v mírně svažité parcele v zástavbě rodinných 
domů a jiných hotelů. Všechny obytné místnosti jsou přirozeně větrány a 
prosvětleny. Nosnou konstrukci tvoří systém Liapor. Vzhled hotelu je v 
souladu s okolím. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The theme of this work is the building design, brand new mountain hotel 
with wellness services in Spindleruv Mlyn. The plot is located in a quiet 
part of town, near a wooded area and form a river Labe.V designed hotel is 
located three floors above ground level of the building is solved attic space. 
Roofed by a wooden roof false hip roof. Ground unsophisticated form a 



geometric shape, which layout is divided into sections.  
On the ground floor wellness facilities, a portion of the input dopňkovými 
with hotel services, floor is done mainly for accommodation, as well as the 
attic. Hotel is equipped with a slightly sloping plot in the construction of 
houses and other hotels. All living spaces are naturally ventilated and 
illuminated. The supporting structure consists Liapor system. The 
appearance of the hotel is in line with the surroundings. 

Klí čová slova Horský hotel, novostavba, wellness, podkroví, zalesnění, podlaží, parcela, 
půdorys, šikmá střecha, krov, doplňkové služby, oplocení, ubytování, 
prosvětlení, vzhled, větrání, klidná část, řeka, květinářství, restaurace, krov, 
polovalba, schodiště, fitness 
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Abstrakt  
Tématem této práce je stavební řešení novostavby horského hotelu se službami wellness ve 
Špindlerově Mlýně. Parcela se nachází v klidné části města, okolí tvoří zalesněná plocha i 
řeka Labe.V řešeném hotelu se nachází celkem tři nadzemní podlaží, poslední podlaží je 
řešeno podkrovním prostorem. Zastřešení tvoří dřevěný krov polovalbové střešní konstrukce. 
Půdorys tvoří nesložitý geometrický tvar, který se dispozičně dělí na části. 
V přízemí se nachází zázemí wellness, část vstupní a část s dopňkovými službami hotelu, 
podlaží je řešeno převážně pro ubytování, stejně tak i podkroví. Hotel je osazen v mírně 
svažité parcele v zástavbě rodinných domů a jiných hotelů. Všechny obytné místnosti jsou 
přirozeně větrány a prosvětleny. Nosnou konstrukci tvoří systém Liapor. Vzhled hotelu je v 
souladu s okolím. 
  
Klí čová slova 
Horský hotel, novostavba, wellness, podkroví, zalesnění, podlaží, parcela, půdorys, šikmá 
střecha, krov, doplňkové služby, oplocení, ubytování, prosvětlení, vzhled, větrání, klidná část, 
řeka, květinářství, restaurace, krov, polovalba, schodiště, fitness  
  
  
  
Abstract 
The theme of this work is the building design, brand new mountain hotel with wellness 
services in Spindleruv Mlyn. The plot is located in a quiet part of town, near a wooded area 
and form a river Labe.V designed hotel is located three floors above ground level of the 
building is solved attic space. Roofed by a wooden roof false hip roof. Ground 
unsophisticated form a geometric shape, which layout is divided into sections.  
On the ground floor wellness facilities, a portion of the input dopňkovými with hotel services, 
floor is done mainly for accommodation, as well as the attic. Hotel is equipped with a slightly 
sloping plot in the construction of houses and other hotels. All living spaces are naturally 
ventilated and illuminated. The supporting structure consists Liapor system. The appearance 
of the hotel is in line with the surroundings.  
  
Keywords 
Mountain hotel, newly built, wellness, attic, afforestation, floors, plot, plan, pitched roof, roof, 
ancillary services, fencing, accommodation, lighting, appearance, ventilation, quiet part river, 
florist, restaurant, roof timbers, keel, stair, fitness  
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Úvod  
  
  
Dnešní doba je synonymem spíše stále stejných typů hotelů. Hotelové stavby se realizují většinou  
pouze na ubytování. Zapomíná se ale na pohodlí klientů u ubytování. Individuální a netypické řešení  
každého hotelu je sice finančně náročnější, avšak spokojenost klientů by měla v této oblasti stále  
zaujímat nejdůležitější směr.  
Klienti hotelů se v dnešní uspěchané době zajímají i o doplňkové služby hotelu. V hotelu lze zařídit  
wellness centrum, fitness, knihovnu, zimní zahrady, relaxační místnosti, bary, kavárny a spoustu  
jiných možností. Nelze mít v projektu vše, záleží na tom, poskytnout klientům pohodlnost ubytování a  
rozsah služeb, z nichž si vždy zvolí to své.   
Tato diplomová práce HORSKÝ HOTEL  je stavbou, která splyne s okolní přírodou, zajistí pohodlí  
klientů, respektuje velikost a sklon pozemku i jeho orientaci ke světových stranám a poskytne kvalitní  
a klidné prostředí vůči klientům hotelu.  
Horský hotel je díky velkým okenním otvorům světlý, vzdušný a dostatečně příjemně prosvětlen.   
Dispoziční řešení je především funkční a pohodlné. Nachází se zde přízemní podlaží, nadzemní  
podlaží a podkroví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
  
  
I. Identifikační údaje  
  
Stavba    
Novostavba rodinného domu 713/1, 714/1   
  
Investor  
Jakub Myšák   
Osamělá 888, Vrchlabí 543 01  
  
Místo stavby, okres, katastrální území, kraj, parcelní číslo      
Ul. Za Lesem, Špindlerův Mlýn, okres Trutnov, Kraj Královehradecký, parcelní číslo 713/., 714/1  
  
Stavební úřad    
MÚ Špindlerův Mlýn  - Stavební úřad  
Špindlerovská 1, 543 51, Špindlerův Mlýn  
Telefon: +420 499 405 323  
E-mail: vondruskova@muspindleruvmlyn.cz  
Web: www.muspindleruvmlyn.cz  
  
Projektant   
Lucie Kyceltová  
Lesní 336, 543 01 Vrchlabí   
  
Geologické práce  
Ing. Lukáš Vídeňský  
Krkonošská 111, 543 01, Vrchlabí  
  
Geodetické práce  
Ing. Alexandr Šemík  
Krkonošská 111, 543 01, Vrchlabí  
  
Statické posudky  
Ing. Miroslav Špás  
Nad Rybníčky 71, 541 01, Trutnov  
  
  
II. Stavební pozemek  
  
Základní charakteristika   
Předmětem stavby je novostavba rodinného domu. Jedná se o stavbu se třemi nadzemními podlažími,  
z nichž poslední tvoří podkroví. Je použit stěnový konstrukční systém z tvárnic z keramického  
kameniva Liapor. Na předmětném pozemku není žádná stavba, oplocení , stromy, zeleň ani keře.  
  
Dosavadní využití pozemku a jeho charakteristika  
Stavební parcela je dosud nezastavěná, stavba tedy probíhá na zelené louce. Pozemek se rozkládá  na  
samostatné parcele a je zcela ve vlastnictví investora. Dle územního plánu města Špindlerův Mlýn je  
pozemek určen pro individuální bydlení, tedy stavba je v souladu s územním plánem města.  
Nachází se v okrajové části města, okolí charakterizují rodinné domy a dále pak lesnické plochy.  
Stavební pozemek se nachází na parcele 714/1, 713/1, rozměry pozemku cca130x85m, terén je mírně  
svažitý s převýšením na celou délku parcely cca 3 m, bez stávající zeleně.  



Zaměření objektu, vytyčení a práce spojené s výškovým osazením objektu do terénu provede geodet.  
III. Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
  
Průzkumy  
Radonový průzkum nebylo nutno provést. Pozemek pro stavbu se nachází v oblasti s nízkým  
radonovým indexem. Radonový potenciál je menší než 10.  
Nebylo nutno provést hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je v této oblasti a pro tento  
účel stavby v zanedbatelné hloubce 4,2m pod úrovní původního terénu. Pro stavbu lze použít  
standardní skladbu hydroizolačních materiálů.   
Geologickým průzkumem byla zjištěna skladba geologického podloží . V místě stavby se nacházení  
jako podloží typ horniny muskovit, chloritický svor často s porfyroblasty albitu, oblast Lugikum,  
region krkonošsko - jizerské krystalinikum, starší útvar neoproterozoikum, třída horniny R2, pevnost  
σc = 70 MPa.  
  
Dopravní a technická  infrastruktura  
Příjezdová cesta je již provedena jako navazující na již stávající komunikace dle samostatného  
projektu včetně uložení veřejných sítí . K dispozici jsou přípojky elektrického vedení, sdělovacího  
vedení, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, přípojka plynu . Plyn a elektřina jsou svedeny do  
pilíře v oplocení na hranici pozemku. Využity budou všechny přípojky. Přípojky budou navazovat na  
domovní rozvody dle projektu.  
Příjezdová cesta na pozemek je řešena ihned z veřejné komunikace pouze přes chodník v západní části  
pozemku.   
  
IV. Dotčené orgány  
  
Projektová dokumentace, příjezdová cesta a zpevněné plochy pozemku jsou v souladu s dotčenými   
orgány stavby i organizacemi, nezasahují na sousední pozemky.  
  
V. Obecně technické požadavky na výstavbu  
  
Projektová dokumentace je v souladu s normami ČSN a EC , konkrétně s požadavky ministerstva pro  
místní rozvoj uvedenými ve vyhlášce 268/1009 Sb. na výstavbu rodinných domů. Materiály navržené  
pro stavbu jsou certifikované. Tepelně technická pohoda bydlení je zajištěna dle výpočtu navrženými  
materiály.  
Přípojky sítí jsou dimenzovány na připojení dalšího objektu .  
Projektová dokumentace a stavba obecně je v souladu s požadavky na technické, technologické,  
statické a protipožární řešení stavby .  
  
VI. Regulační plán, územní plán, územní rozhodnutí  
  
Stavba zaujímá 1465,88m2 plochy a podléhá stavebnímu povolení. Dle územního plánu města  
Vrchlabí je pozemek určen pro stavbu rodinných domů , projektová dokumentace je v souladu  
s územním  plánem města Špindlerův Mlýn.  
  
VII. Související stavby   
  
Projekt neobsahuje žádné další stavby nutné k provozu domu.  
  
Stavební objekty   
SO1 Rodinný dům určený k výstavbě  
SO2 Parkovací stání klientů hotelu  
SO3 Okapový chodníček  
SO4 Přípojka plynu  
SO5 Vodovodní přípojka  
SO6 Kanalizační přípojka  



SO7 Přípojka sdělovacího vedení  
SO8 Přípojka elektrické sítě  
SO9 Oplocení parcely  
SO10 Terénní schodiště  
SO11 Zpevněný terén pro přístup k hlavnímu vchodu  
SO12 Zpevněný terén přístupové cesty personálu  
  
VIII. Časové rozmezí  
  
Geologický , hydrogeologický a radonový průzkum již provedeny a vyhodnoceny.  
Geodetické práce již provedeny a objekt zaměřen.  
Začátek stavebních prací se předpokládá v listopadu 2014.  
Zemní práce potrvají přibližně 14dní , předpokládané dokončení hrubé stavby v dubnu 2015..  
Kompletní dokončení stavby se dle časového plánu předpokládá v prosinci 2015..  
  
IX. Statistické informace  
  
Zastavěná plocha                 1 465,88 m2  

Procentní zastavění hotelem             13 %  
Procentuální zastavění zpevněnými plochami        33 %  
Celková plocha pozemku               11 928,7 m2  

Plocha všech zpevněných ploch           3993,156 m2  

Celkové zastavění pozemku            5459,0 m2  

Celkové procentuální zastavění pozemku       46 %  
Plocha rostlého pozemku             64693,7 m2  

Plocha parkovacího stání             936,3 m2  

Plocha okapového chodníku            277,46 m2  

Plocha terénní schody do zahrady           154,9 m2  

Plocha terénní schody do osázené plochy       124,9 m2  

Plocha zahradní osázené části           854,1 m2  

Plocha zatravnění u oplocení              374,6 m2  

Plocha přístupové silnice k hotelu             956,5 m2  

Plocha přístupové cesty               11,1 m2  

Plocha zadní přísupové cesty            303,4 m2  

Délka oplocení                  426,6 m  
  
Orientační cena objektu  
  
SO1 Hotel určený k výstavbě 1465,88 m3 x 6050 = 8.868.574 Kč  
SO2 Parkovací stání klientů hotelu 936,3 m2 x 607 =568.334 Kč  
SO3 Okapový chodníček 277,46m2 x 607 = 168.418 Kč  
SO4 Přípojka plynu 16,7 x 2799 = 46.743 Kč  
SO5 Vodovodní přípojka 27 x 5982 = 161.514 Kč  
SO6 Kanalizační přípojka 21,8 x 4223 = 92.061Kč  
SO7 Přípojka sdělovacího vedení 27 x 2454 = 66.258 Kč  
SO8 Přípojka elektrické sítě 18,3 x 2094 = 38.320 Kč  
SO9 Oplocení pozemku 139,97 x 6408 = 27.644 Kč  
SO11 Zpevněný terén pro přístup do hlavního vchodu 11,1m2 x 607 = 6.738 Kč  
SO12 Zpevněný terén přístupové cesty personálu 303,4m2 x 607 = 184.164 Kč  
  
Orientační cena horského hotelu 
10.228.768 Kč 
 
 
 



 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
  
I. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby  
  
a)  Zhodnocení staveniště  
Terén staveniště má mírně svažitý charakter, na délku parcely 130 m je převýšení cca 3m . Dle  
územního plánu města Špindlerův Mlýn je pozemek určen pro stavby k ubytování, tedy stavba je  
v souladu s územním plánem města. Parcela je dosud stavebně nevyužita , původně sloužící jako  
zelená louka. Nachází se v okrajové části města, okolí charakterizují rodinné domy a dále pak lesnické  
plochy.  
Stavební pozemek se nachází na parcele 714/1, 713/1, rozměry pozemku cca 130x85m. .  
Pozemek bude oplocen ze všech stran, výška oplocení 1,6 m výšky.  
  
b) Urbanistické architektonické řešení stavby  
Stavba zaujímá  půdorysně tvar geometricky nesložitý, který se dále dělí na jednotlivé části, půdorysně  
jsou odděleny prostory vstupní, prostory wellness, prostory doplňkových služeb, prostory personálu.  
Stavby je vhodná pro ubytování 60 osob. Jedná se o objekt bez podsklepení, se třemi nadzemními  
podlažími, z nichž poslední je řešeno podkrovím.Střecha je  řešena jako polovalbová se sklonem 30°.  
Dispoziční řešení objektu je v souladu s požadavky investora s normovými požadavky na prostory  
k ubytování a další prostory související s ubytováním i s orientací ke světovým stranám. Vstup do  
objektu je z jihovýchodní části .Součástí projektu je i technická místnost a sklady společně  
s parkovacím stáním pro pacienty stomatologické ordinace. Střešní krytina je falcovaná plechová,  
materiál nerezový plech s povrchovou úpravou matné černé barvy, omítka je barvy světle zelené.  
Použita byla dřevěná Eurookna barvy šedé, stejně jako vstupní dveře. Jejich velikost a umístění bylo  
provedeno v souladu s požadavky zadavatele, dispozičním řešením objektu a jeho architektonickým  
výrazem. Architektonické řešení zahrady, dále chodníčky, zpevněné plochy k rekreaci i zpevněná  
plocha pro parkovací stání a další terénní úpravy si investor zařizuje samostatně, tedy nyní nejsou  
předmětem řešení. Proto jsou nyní všechny plochy kromě terénních řešeny jako zatravněné.   
Objekt je umístěn od západní strany, kde se nachází i příjezdová komunikace 7m, od dalších  
jednotlivých hranic parcely je vzdálen 16m, 38,5 m, 30m, 30m. Výška okapu je +13,600m,  
9,390m, výška hřebene +16,125m.   
  
b) Technické řešení stavby  
K výstavbě objektu  je použit stěnový konstrukční obousměrný systém na základových betonových  
monolitických pasech sahajících v nepodsklepené části do nezámrzné hloubky 1,3m. Konstrukce  
obvodových stěn, vnitřních nosných stěn i příček jsou ze systému Liapor. Tloušťky stěn byly použity  
375mm na obvodové zdivo, 300mm na vnitřní nosné zdivo a dle potřeby 175mm, 115mm a skleněná  
příčka tl. 7mm na vnitřní příčky. Stropní konstrukce je řešena monolitickou železobetonovou deskou  
uloženou po dvou nebo po čtyřech stranách dle rozpětí. Povrchy podlah jsou řešeny dle požadavků  
investora. Podrobná skladba podlah viz. projektová výkresová dokumentace. Schodiště je řešeno jako  
prefabrikované železobetonové s ocelovým zábradlím, jeho povrchová úprava je přizpůsobena  
požadavkům investora.  
Na výplně otvorů jsou použita dřevěná Eurookna okna šedé barvy, stejně jako na dveře s dostatečným  
součinitelem prostupu tepla dle požadavků splňují požadavek ČSN 730540-2 .Všechny materiály jsou  
navrženy dle tepelně technických požadavků ČSN. Posouzení materiálu viz projektová dokumentace.  
Dům je napojen na veřejné sítě kanalizace, vodovodu, plynu, sdělovacího vedení a elektrického vedení  
.  
Objekt bude vytápěn plynovým kotlem,komín je umístěn ve střední části a náleží ke krbové vložce.  
Podkroví je řešeno pouze z dřevěných fošen s povrchovou interiérovou úpravou se splněnými tepelně  
technickými požadavky. Přesah střechy je 1700mm.  
  
d)   Napojení stavby na technickou infrastrukturu  
Všechny sítě jsou umístěny v již realizované komunikaci. K dispozici jsou přípojky elektrického  



vedení, sdělovacího vedení, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, přípojka plynu . Plyn a elektřina  
jsou svedeny do pilíře v oplocení na hranici pozemku, kde bude umístěn také hlavní uzávěr plynu.  
Využity budou všechny přípojky. Přípojky budou navazovat na domovní rozvody dle projektu - viz  
výkresová část projektu. Dešťové i splaškové odpadní vody jsou odváděny ze střechy do kanalizace.   
Součástí domovní vodovodní přípojky je vodoměrná soustava s hlavním uzávěrem vody .   
Vytápění  je  řešeno plynovým  kotlem Viadrus kotel na plynná paliva, kondenzační kotel, kotel  typu  
Garde G42 / G42 ECO se speciálním remix hořákem zaručujícím nízkou hodnotu emisí, výměník ze  
slitiny hliníku, křemíku a hořčíku, výkon max. 49kW.  
vyhovující požadavkům na tepelnou pohodu objektu a technickým požadavkům na vytápění. Obě části  
objektu budou mít své ohřívač teplé vody Logalux WU s výkonem  120W a objemem 120 l vyhovující  
technickým parametrům.  
  
e)   Napojení stavby na dopravní infrastrukturu  
Přístup na pozemek je řešen přímo ze stávající komunikace přes chodník a prefabrikovaný betonový  
obrubník. Komunikace má asfaltový povrch a je k objektu již dostavěna. Parkovací stání je uvažováno  
v prostorách garáže, pro pacienty je parkovací stání vybudováno na jihovýchodní straně pozemku ,  
navazuje přímo na veřejnou komunikaci.  
  
f) Vliv na životní prostředí  
Zamýšlená stavba nebude vyvozovat při vlastní realizaci ani při užívání žádné negativní vlivy na  
okolní prostředí . Obyvatelé  okolních objektů budou seznámeny s prováděním a průběhem stavebních  
prací. Pro výstavbu nejsou použity materiály působící negativně na životní prostředí . Stavební odpad  
bude ekologicky likvidován, potřebná vytěžená zemina bude odvezena a uložena na skládku ,  
popřípadě později znovu použita. Při výstavbě bude dbáno na maximální třídění odpadu.   
Harmonogram prací bude sestaven s respektováním nočního klidu, bude dbáno na maximální snížení  
prašnosti a hlučnosti.  
Veškeré komunikace staveniště i příjezdové komunikace budou udržovány v čistotě. Bude maximální  
snaha o udržení okolí nesouvisejícího se stavbou bez škod zejména  na komunikacích a zeleni.  
Na území ani v jeho okolí se nenacházejí chráněné objekty ani dřeviny.  
  
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací  
Dle požadavků normy je hotel řešen také k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a  
orientace.  
Přístup z parkovacího stání ke vchodu do lékařské ordinace je řešen mírnou s velmi mírným sklonem  
vyhovujícím normovým předpisům, která vede na takřka rovný okapový chodník a směřuje ke vstupu.  
  
h) Průzkumy , jejich hodnocení a ovlivnění projektové dokumentace  
Radonový průzkum nebylo nutno provést. Pozemek pro stavbu se nachází v oblasti s nízkým  
radonovým indexem. Radonový potenciál je menší než 10.  
Nebylo nutno provést hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je v této oblasti a pro tento  
účel stavby v zanedbatelné hloubce 4,2m pod úrovní původního terénu. Pro stavbu lze použít  
standardní skladbu hydroizolačních materiálů.   
Geologickým průzkumem byla zjištěna skladba geologického podloží . V místě stavby se nacházení  
jako podloží Rostlý terén, zatravněný, typ horniny, hornina muskovit, chloritický svor často s  
porfyroblasty albitu, oblast Lugikum, region krkonošsko - jizerské krystalinikum, starší útvar  
neoproterozoikum, třída horniny R2, pevnost σc = 70 MPa.  
  
i)  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém  
Novostavba rodinného domu byla umístěna pomocí katastrálních map v digitální podobě, byl  
proveden výškopis a osazení objektu. Čistá podlaha uvažována jako  0,000 a dle sklonu pozemku je  
umístěna 890 mm - 1500 mm nad původním terénem. Při výstavbě bude nutný násyp - viz výkres  
osazení do terénu.  
Objekt je umístěn od západní strany, kde se nachází i příjezdová komunikace 7m, od dalších  
jednotlivých hranic parcely je vzdálen 16m, 38,5 m, 3m0, 30m.  
Použitý výškový systém je Balt po vyrovnání (740,470 m n.m. Bpv).  



j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty  
Hotel se skládá z části vstupní, wellness, ubytovací, části personálu, a doplňkových částí hotelu.   
  
k) Vliv stavby na okolí   
Zamýšlená stavba nebude vyvozovat při vlastní realizaci ani při užívání žádné negativní vlivy na  
okolní prostředí . Obyvatelé  okolních objektů budou seznámeny s prováděním a průběhem stavebních  
prací. Pro výstavbu nejsou použity materiály působící negativně na životní prostředí .  
Veškeré komunikace staveniště i příjezdové komunikace budou udržovány v čistotě. Bude maximální  
snaha o udržení okolí nesouvisejícího se stavbou bez škod zejména  na komunikacích a zeleni.  
  
l) Bezpečnost práce a ochrana zdraví :  
Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy a vyhláška č.324/1990 Sb.  
o bezpečnosti práce a technických prostředků při stavebních pracích.   
Jedná se o sledování bezpečnosti práce při zemích pracích, při práci ve výškách, práci na lešení, při  
práci s elektrickým zařízením a podobně. Pro bezpečnost práce budou dodržovány všechny předepsané  
postupy a příslušná opatření.  
  
II. Mechanická odolnost a stabilita   
Na projekt budovy byl statikem vypracován statický posudek . Veškeré výpočty a celý posudek jsou  
uvedeny v příloze . Posouzena byla únosnost vyztužení stropní desky, zatížení všemi konstrukcemi,  
zatížení na základové pasy ve čtyřech variantách.  
Materiály mají certifikáty, které odpovídají svými vlastnostmi požadavkům ČSN na výstavbu  
rodinných domů.   
Veškeré konstrukce objektu jsou navrženy na stav únosnosti, aby nepodlehly zřícení nebo krajnímu  
narušení a na stav použitelnosti, aby se na objektu neobjevily známky mezních deformací.  
  
III. Požární bezpečnost  
Všechny konstrukce i komunikační cesty jsou navrženy v souladu s požárnímu požadavky, viz .  
samostatná část projektové dokumentace.  
Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a proto umožňuje bezproblémový přístup pro hasiče.   
    
IV. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
  
Celý objekt je navržen tak, aby v místnostech bylo umožněno přirozené větrání i dostatek přirozeného  
osvětlení, které je doplněno osvětlením umělým. Vnitřní prostředí je navrženo v souladu s platnými  
obecně závaznými předpisy a technickými normami. Všechny navržené konstrukce jsou v souladu  
s hygienickými předpisy a požadavky. Zamýšlená stavba nebude vyvozovat při vlastní realizaci ani při  
užívání žádné negativní vlivy na okolní prostředí .  
  
V. Bezpečnost při užívání   
Řešení domku odpovídá požadavkům ministerstva pro místní rozvoj uvedeným ve vyhlášce z roku  
1998 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu .  
Bezpečnost stavby je zajištěna uzemněnou elektroinstalací. Povrchy v prostorách hygienických  
opatřené protiskluznou dlažbou, schodiště protiskluzovým povrchem  
  
VI. Ochrana proti hluku a vibracím   
Dle posudku hluku příčky systému Liapor splňují požadavky na akustické nároky mezi místnostmi dle  
účelu jejich užívání. Vnější obvodová stěna zabezpečuje vnitřní prostor proti pronikání hluku z okolí.  
Budou splněny požadavky nařízení vlády 148/2006  limity hluku. Uvedené stavební konstrukce  
vyhovují. Výrazné zdroje hluku se v objektu nevyskytují.  
  
VII. Úspora energie a ochrana tepla   
Svislé konstrukce ze systému Liapor i další použité materiály stavebních konstrukcí z hlediska tepelně  
technických vlastností vyhovují požadovaným hodnotám . Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN  
060210 pro venkovní výpočtovou teplotu -18 °C, krajina s normální intenzitou větrů. Výpočet  



tepelných ztrát v příloze.Vypočtené hodnoty vyhovují požadavkům zák. č. 406/2000 Sb .  
  
VIII. P řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace   
Dle požadavků normy je hotel řešen také k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a  
orientace.  
Přístup z parkovacího stání ke vchodu do lékařské ordinace je řešen mírnou s velmi mírným sklonem  
vyhovujícím normovým předpisům, která vede na takřka rovný okapový chodník a směřuje ke vstupu.  
  
IX. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno ovlivnění stavby působením radonu.  
  
X. Ochrana obyvatelstva  
Celý objekt je navržen tak, aby v místnostech bylo umožněno přirozené větrání i dostatek přirozeného  
osvětlení, které je doplněno osvětlením umělým. Všechny navržené konstrukce jsou v souladu  
s hygienickými předpisy a požadavky.  
Stavba splňuje požadavky podle norem.  
Svým umístěním novostavba, její výška a orientace na světové strany negativně neovlivňuje denní  
osvětlení okolních objektů.   
  
XI. Inženýrské stavby  
Na pozemku se předpokládá vsakování většiny dešťových vod na pozemku, popřípadě budou dešťové  
vody svedeny zapuštěným kanálkem umístěným ve směru spádu před budovou do dešťové kanalizace.  
Okolo objektu bude okapový chodník.   
Objekt bude zásobován z veřejného vodovodu a plynem z přípojky.  
Přístup na pozemek z přilehlé asfaltové komunikace je přes chodník  přímo na pozemek.  
Veškeré terénní u parkové úpravy si investor zařizuje sám a nejsou nyní součástí řešení .  
  
Stavební objekty   
SO1 Rodinný dům určený k výstavbě  
SO2 Parkovací stání klientů hotelu  
SO3 Okapový chodníček  
SO4 Přípojka plynu  
SO5 Vodovodní přípojka  
SO6 Kanalizační přípojka  
SO7 Přípojka sdělovacího vedení  
SO8 Přípojka elektrické sítě  
SO9 Oplocení parcely  
SO10 Terénní schodiště  
SO11 Zpevněný terén pro přístup k hlavnímu vchodu  
SO12 Zpevněný terén přístupové cesty personálu  
  
XII. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stavby  
Na parcele se nevyskytují žádná zařízení stavby  
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I. Identifikační údaje  
  
Stavba    
Novostavba rodinného domu 713/1, 714/1   
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Jakub Myšák   
Osamělá 888, Vrchlabí 543 01  
  
Místo stavby, okres, katastrální území, kraj, parcelní číslo      
Ul. Za Lesem, Špindlerův Mlýn, okres Trutnov, Kraj Královehradecký, parcelní číslo 713/., 714/1  
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Lucie Kyceltová  
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Obsahem technické zprávy stavební části jsou údaje o konstrukčním řešení, použitých materiálech  
a skladbách konstrukcí s odkazy na související předpisy a normy.  
Prováděcí projekt byl zpracováván na základě projektu pro územní rozhodnutí zpracované Ing. René  
Matějů Phd. v srpnu 2011. Projekt má v současné době platné územní rozhodnutí jež nabylo právní  
moci 6.12.20011 vydáno MÚ Špindlerův Mlýn - Stavební úřad, Špindlerovská 1 , 543 51, Špindlerův  



Mlýn. Ve fázi rozpracovanosti byl projekt konzultován s investorem a požadované změny byly do  
projektu začleněny. Podkladem pro situační umístění objektu byl výpis z katastru nemovitostí  
katastrálního území města Špindlerův Mlýn.  
  
Obsah výkresové části  
Výkres č. 1 Studie dispozičního řešení     1:200  
Výkres č. 2 Studie modulu stropní konstrukce    1:50  
Výkres č. 3 Studie výškového modulu     1:200  
Výkres č. 4 Skladby konstrukcí   
Výkres č. 5 Situace      1:200  
Výkres č. 6 Osazení do terénu    1:200  
Výkres č. 7 Základy      1:50  
Výkres č. 8 Půdorys 1NP     1:50  
Výkres č. 9 Půdorys 2NP     1:50  
Výkres č. 10 Půdorys 3NP    1:50  
Výkres č. 11 Šikmá střecha     1:50  
Výkres č. 12 Celkový svislý řez     1:50  
Výkres č. 13 Technické pohledy    1:200  
  
Členění objektu  
SO1 Rodinný dům určený k výstavbě  
SO2 Parkovací stání klientů hotelu  
SO3 Okapový chodníček  
SO4 Přípojka plynu  
SO5 Vodovodní přípojka  
SO6 Kanalizační přípojka  
SO7 Přípojka sdělovacího vedení  
SO8 Přípojka elektrické sítě  
SO9 Oplocení parcely  
SO10 Terénní schodiště  
SO11 Zpevněný terén pro přístup k hlavnímu vchodu  
SO12 Zpevněný terén přístupové cesty personálu  
  
II. Architektonické a dispoziční řešení   
  
Řešení respektuje požadavek investora na atraktivní stavbu pro bydlení.  
Obecně je stavba třípodlažní, z toho poslední podlaží je řešeno podkrovím. Střešní konstrukci tvoří  
krov polovalbové šikmé střechy. Zpevněné plochy navrženy pro přístupové cesty, parkovací stání a  
okapový chodník včetně terénního schodiště.     
Stavba zaujímá  půdorysně tvar geometricky nesložitý, který se dále dělí na jednotlivé části, půdorysně  
jsou odděleny prostory vstupní, prostory wellness, prostory doplňkových služeb, prostory personálu.  
Stavby je vhodná pro ubytování 60 osob. Jedná se o objekt bez podsklepení, se třemi nadzemními  
podlažími, z nichž poslední je řešeno podkrovím.Střecha je  řešena jako polovalbová se sklonem 30°.  
Dispoziční řešení objektu je v souladu s požadavky investora s normovými požadavky na prostory  
k ubytování a další prostory související s ubytováním i s orientací ke světovým stranám. Vstup do  
objektu je z jihovýchodní části .Součástí projektu je i technická místnost a sklady společně  
s parkovacím stáním pro pacienty stomatologické ordinace. Střešní krytina je falcovaná plechová,  
materiál nerezový plech s povrchovou úpravou matné černé barvy, omítka je barvy světle zelené.  
Použita byla dřevěná Eurookna barvy šedé, stejně jako vstupní dveře. Jejich velikost a umístění bylo  
provedeno v souladu s požadavky zadavatele, dispozičním řešením objektu a jeho architektonickým  
výrazem. Architektonické řešení zahrady, dále chodníčky, zpevněné plochy k rekreaci i zpevněná  
plocha pro parkovací stání a další terénní úpravy si investor zařizuje samostatně, tedy nyní nejsou  
předmětem řešení. Proto jsou nyní všechny plochy kromě terénních řešeny jako zatravněné.   
  
Dle požadavků normy je v objektu dostatek hygienických zázemí. Rozměry stěn jsou v modulové  



šířce. Prostorová skladba je rozdělena na část wellness, vstupní část, ubytovací část, prostory pro  
personál, doplňkové části hotelu. Celý prostor hotelu splňuje požadavky normy také na bezbariérový  
přístup pacientů vyřešený venkovním přístupem takřka po rovině, šířkou dveří a bezprahovými  
přechody místností. Vstupní část zahrnuje recepci, schodišťový prostor, hygienické zázemí a  
společenské místnosti, restauraci a květinářství. Wellness zahrnuje fitness, sauny, sprchové místnosti,  
relaxační místnosti a hygienické zázemí. Ubytovací část tvoří pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a  
čtyřlůžkové. Část pro personál zahrnuje hygienické zázemí, zázemí restaurace, pokoje pokojských a  
provozní místnosti hotelu.  
  
III. Geologické poměry  
  
Stavba je navržena s ohledem na geologickou stavbu podloží parcely. Radonový průzkum nebylo  
nutno provést. Pozemek pro stavbu se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Radonový  
potenciál je menší než 10.  
Nebylo nutno provést hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je v této oblasti a pro tento  
účel stavby v zanedbatelné hloubce 4,2 m pod úrovní původního terénu. Pro stavbu lze použít  
standardní skladbu hydroizolačních materiálů.   
Geologickým průzkumem byla zjištěna skladba geologického podloží . V nejsvrchnější části se  
vyskytuje vrstva tuhé písčité hlíny s humózní příměsí mocnosti 200-300mm, Rostlý terén, zatravněný,  
typ horniny, hornina muskovit, chloritický svor často s porfyroblasty albitu, oblast Lugikum, region  
krkonošsko - jizerské krystalinikum, starší útvar neoproterozoikum, třída horniny R2, pevnost   
σc = 70 MPa.  
  
IV. Konstrukce  
  
a) Zemní práce a výkopy  
Navrhované úpravy zahrnují sejmutí ornice v tloušťce cca 300mm a nejnutnější terénní úpravy. Další  
zejména zahradnicko - architektonické práce na pozemku si investor řeší po dokončení stavby sám.  
V severovýchodní , východní a jihovýchodní části bude mimo plánované staveniště vytvořena  
mezideponie ornice, která bude po skončení prací použita ke zpětnému ohumusování pozemku. Zemní  
práce budou provedeny pod hlavním objektem v první fázi na kótu 740,470m n. m. = 0,000m. Z této  
úrovně budou prováděny výkopy pro jednotlivé základové konstrukce. Vytěžená zemina bude  
mezideponována dočasně na pozemku investora a později po dokončení prací použita pro zasypání  
výkopů. Vhodnost zeminy pro hutnění posoudí geotechnik.  
Veškeré podsypy budou hutněny po vrstvách max.100mm na 0,4 MPa. Kontrolu a zhutnění zemin určí  
odborný geolog v souladu s ČSN 72 10 06. Výkopy provést v souladu s ČSN 73 3050.  
  
b) Základy  
Založení objektu tvoří základové pasy z betonu C30/37, na které je vybetonována monolitická deska  
tloušťky 170mm. Pro lepší soudržnost základových pasů a desky bude styk těchto konstrukcí  
vyztužen. Základy sahají do hloubky 1m pod terénem, tedy je splněna podmínka zakládání do  
nezámrzné hloubky v podhorských oblastech . Přes základové pasy bude provedena celistvá deska  
podkladního betonu vyztužená sítí popřípadě bude použita ocel B500 , posouzení nutností vyztužení  
provede statik. Základová spára bude ochráněna ve smyslu ČSN 73 10001.  
V ploše základů bude provedena zemnící síť. Na spodní líc základové spáry bude vložen zemnící  
vodič  FeZn 10 pro uzemnění hromosvodu. Vývody budou provedeny vodičem FeZn ø 10mm cca 2m  
nad upravený terén.   
  
c) Izolace proti  zemní vlhkosti a radonu  
Izolace proti radonu v této stavbě není nutná, radonový index je nízký.   
Izolace proti zemní vlhkosti bude pro vedena na celé ploše monolitické betonové desky a na svislé  
konstrukce bude z důvodu nepodsklepení napojena zpětnými spoji. Vytažena bude do výšky 500mm  
nad okolní upravený terén. Pod terénem i nad terénem bude hydroizolace chráněna tepelnou izolací.  
Pod terénem extrudovaným polystyrénem XPS a nad terénem tepelnou izolací z minerálních vláken.   
d) Tepelné izolace   



Tepelné izolace stěn, střech a podlah přilehlých k terénu jsou navrženy dle požadavků ČSN 730540-2.  
Splnění požadavků nesoučinitel prostupu tepla :   
Obvodový stěnový plášť U navržené = 0,13 W/m2.K ( U normové doporučené = 0,2 W/m2.K )  
Střešní plášť šikmá střecha U navržené = 0,16 W/m2.K ( U normové doporučené = 0,16 W/m2.K )  
Okenní otvor U normové doporučené = 1,2 W/m2.K   
Navržené hodnoty Ug = 0,5 W/m2.K, Uw = 0,7 W/m2.K  
Dveřní otvor U normové doporučené = 1,2 W/m2.K   
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K  
Podlaha přilehlá k zemině navržená hodnota U = 0,16 W/m2.K ( U normové doporučené = 0,3  
W/m2.K )  
  
Z parametrů navržených konstrukcí vyplývá nadstandardní zateplení , které se příznivě projeví na  
energetické náročnosti objektu.  
Tepelní izolace ve střeše provedena z materiálu Isover Unirol Profi nad krokvemi 190mm.  
Materiál pro tepelnou izolaci základů zvolen polystyren XPS tl. 170mm.  
Materiál tepelné izolace vnějších obvodových konstrukcí Isomer EPS GreyWall 170mm.  
Podlahová tepelná izolace Tepelně izolační vrstva Isover EPS Perimetr, tloušťka 190mm  
  
e) Zvukové izolace  
  
Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek ČSN 73 0532 na konstrukce mezi místnostmi různého  
určení .  
Splnění požadavků zvukové a kročejové neprůzvučnosti  bylo dodrženo.  
Vzhledem k okolní zástavbě nebudou překročeny nejvyšší přípustné limity hluku stanovené vyhláškou  
13/1977.  
Vzhledem k izolačním vlastnostem konstrukcí vyhoví tyto konstrukce i bez další zvukové izolace.  
  
f) Svislé nosné konstrukce  
Obvodové zdivo bude provedeno z tvarovek Liapor z keramického kameniva dle technologického  
předpisu. U obvodového zdiva bude provedeno kontaktní zateplovaní systém Isomer EPS GreyWall  
tloušťky 170mm a zateplovaní certifikovaný systém systém Mamut..  
Překlady budou provedeny ze stejného systému Liapor PS výšky 240mm. Veškeré nosné zdivo bude  
řádně založeno a v křížení provázáno dle technického podkladu .  
  
g) Vodorovné konstrukce  
Stropní konstrukce nad přízemím jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky jednostranně  
nebo křížem vyztužené. Tloušťka stropní konstrukce je po celém objektu stejná v hodnotě 190mm. U  
třech křížem vyztužených desek byl navržen trámový železobetonový strop. Podhled v podkroví tvoří  
pouze dřevěné fošny s povrchovou úpravou.  
  
h) Konstrukce zastřešení  
  
Šikmá střecha je sklonu 05°. Podhled v podkroví tvoří pouze dřevěné fošny s povrchovou úpravou.  
Parotěsná vrstva PE, tepelná izolace nad krokvemi Isover UNIROL PROFI tloušťky 190mm,   
Dřevěné dubové krokve 190x170mm, pojistná difúzní folie BRAMAC EcoTec, kontralať z dřevěných  
latí 40x60mm, dřevěné pobití z fošen 22x170mm, střešní krytina plechová falcovaná s povrchovou  
úpravou ( podrobné řešení v projektové dokumentaci ).  
Oplechování střechy je pro vedeno u prostupu komína. Odvodnění střechy je do vnějšího střešního  
okapového žlabu. Materiál pro oplechování je měď tloušťky 0,55mm.  
  
i) Příčky  
Na vnitřní nosné zdivo budou použity tvarovky Liapor KM 300, Liapor KM 300, na příčky Liapor KM  
115 a Liapor KM175 .   
  
 



j) Podlahy  
Charakter podlah v objektu je dřevěný laminátový, kamenná interiérová dlažba, korková podlaha,  
kaménkový koberec, zátěžový koberec.Tloušťka podlah je uvažována v přízemí 300mm, v podkroví  
110mm. Přesné skladby podlah a jednotlivé tloušťky jejich vrstev jsou zobrazeny v projektové  
dokumentaci. Vedení instalací v podlahách je nutné provést dle jednotlivých projektů specielních  
profesí. Všechny podlahy nutno provést jako plovoucí.   
  
k) Výplně otvorů  
  
Výplně otvorů budou v objektu vytvořeny okenními nebo dveřními konstrukcemi s tepelně izolačními  
skly a dostatečným součinitelem prostupu tepla U. Vzorek povrchové úpravy bude tmavý ořech.  
Maximální celkový součinitel prostupu tepla rámu i skla U = 1,2 W/m2K. Okna budou použita  
dřevěná eurookna IV92, s pouze optickým dělením s izolačním trojsklem.  
Materiál oken smrk, borovice, meranti, dub. Prostor mezi skly je vyplněn inertním plynem. Stejně jsou  
řešena střešní okna.   
Vstupní dveře opět firmy Sapeli budou provedeny opět v kombinaci dřev smrk, borovice, meranti, dub  
s izolačním sklem a výplní prostoru skel inertním plynem. Barva je zvolena tmavý ořech, typ Natali.  
Okna otevíravá, sklopná, s mikroventilací. Dveřní otvory v interiéru firmy Sapeli,  typická hladká  
dýhovaná křídla, do obložkové dýhované zárubně. Dveře jsou navrženy jako posuvné nebo jak  
jednokřídlové otočné, prosklené nebo plné.   
  
l) Schodiště  
Vnitřní schodiště je řešeno jako jako prefabrikované železobetonové, zábradlí se skládá pouze  
z plochých ocelových prvků, které tvoří zároveň i madlo a vodorovnou výplň prostoru zábradlí..   
  
k) Povrchové úpravy  
Povrchové úpravy budou vyhovovat technickým, provozním a hygienickým požadavkům.   
Vnitřní omítky stropů budou provedeny vápenosádrové štukové tenkovrstvé tloušťky 3 mm, bez  
obložení po celém objektu.  
Svislé vnitřní stěny budou taktéž opatřeny štukovou vápenosádrovou omítkou . V koupelnách a  
kuchyni bude na tento podklad proveden keramický obklad. Konečná barevná úprava bude stanovena  
po domluvě s investorem. Výšky obkladu uvedeny v projektové dokumentaci.  
Vnější omítky budou provedeny z omítkoviny silikátové firmy Mamut, struktury zrnité, zrnitost 2mm.  
Barevné schéma dle technických pohledů. Přesné odstíny budou určeny architektem za spolupráce  
s investorem.  
Přechod mezi dlažbou a obkladem bude opatřen krycí lištou, obkladem a zařizovacími předměty  
silikonovým tmelem, dlažbou a omítkovu též krycí lištou.  
Povrch venkovní fasády bude ve spodní části tvořen také soklem z cihlového obkladu výšky 300mm.  
  
l) Truhlářské konstrukce  
- parapetní desky vnitřní   
- dřevěné vnitřní schodiště  
- vnitřní dveře   
- vnitřní zárubně dveří  
  
m) Zámečnické konstrukce  
- žlabové háky  
- zábradlí vnitřního schodiště   
- zábradlí   
  
n) Klempířské konstrukce  
- na střeše objektu bude oplechován komín  
- vnější parapety nerez plech tloušťky 0,5mm  
  
  



VII. Základní normy a předpisy závazné pro provedení stavby  
  
ČSN 73 05 42 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov.   
 Vlastnosti materiálů a konstrukcí.  
ČSN 73 05 44 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov.  
ČSN 73 05 80 Denní osvětlení budov.  
EN 73 06 08 Hydroizolace staveb. Izolace z polyetylénových folií.  
        Navrhování a provádění.  
ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.  
ČSN 73 08 33 Požární bezpečnost staveb. Stavby pro bydlení a ubytování.  
ČSN 73 10 00 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování.  
ČSN 73 11 01 Navrhování zděných konstrukcí.  
ČSN 73 12 01 Navrhování betonových konstrukcí.  
ČSN 73 16 01 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí.  
ČSN 73 19 01 Navrhování střech.  
ČSN 73 34 50 Obklady keramické a skleněné.  
ČSN 73 36 10 Klempířské stavební práce.  
ČSN 73 42 10 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv.  
ČSN 73 43 01 Obytné budovy.  
ČSN 73 45 05 Podlahy. Společná ustanovení.  
ČSN 74 45 20 Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic.  
  
  
VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví  
  
Dispoziční řešení a vnitřní vybavení objektu je v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými  
předpisy a normami. Použité materiály a jejich instalace bude odpovídat příslušným normám.  
  
IX. Nároky na energie, média   
  
Nároky na jednotlivé energii a média jsou popsány v jednotlivých zprávách příslušných profesí.  
  
X. Likvidace odpadu  
  
Likvidace domovního odpadu bude prováděna v místě stavby. Odpad bude majiteli domu odkládán do  
k tomu určené nádoby umístěné na hranici pozemku vedle parkoviště. Pravidelný odvoz bude za  
úplatu zajišťovat profesionální firma spolupracující s městem Vrchlabí , s nimiž mají smlouvu k této  
činnosti.  
Odpad zdravotnický bude likvidován denně.  
Likvidace amalgamu odlučovačem amalgamu. Obecně odpad oddělitelný sedimentací   
Jednorázové stříkačky, jehly a nádoby likvidace vcelku , po znehodnocení se uloží do pevné plastové  
nádoby.  
  
XI. Napojení na inženýrské sítě  
  
Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě v ulici. Detailní řešení viz projekty specielních  
profesí.  
  
XII. Barevné a materiálové řešení  
  
Omítka silikátová Mamut , struktury zrnité, zrnitost 2 barva bílá   
Omítka silikátová Mamut , struktury zrnité, zrnitost 2 barva šedá   
Omítka silikátová Mamut , struktury zrnité, zrnitost 2 barva matná četná  
Oplechování parapetu plech nerez tloušťky 0,5mm  
Oplechování komína, nerez plech tloušťky 0,55mm  



Povrch komína vystupujícího nad střešní konstrukci je upraven kontaktním zateplením a klasickou  
omítkovou povrchovou úpravou  
Parkovací stání zámková dlažba   
Cesta k hlavnímu vchodu kamenná dlažba  
Cesta zadní přístupová kamenná dlažba  
Dveře, okna , střešní okna materiál dřevo, šedá barva  
Oplocení , kamenné pilíře, výplň dřevěná, barva šedivá a černá  
Barevné řešení dalších a zejména vnitřních konstrukcí bude projednáno s investorem dle jeho přání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Závěr  
  
Zpracování diplomové práce na zadané téma  HORSKÝ HOTEL vyžadovalo použití a zvládnutí všech  
dosavadních znalostí, získaných studiem na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.   
Snahou bylo zpracovat řešení, aby stavba byla realizovatelná, nákladově přijatelná, funkční   
a příznivá pro životní prostředí.  
Zvolené řešení a konstrukční uspořádání může být pozměněno na základě přání investora.  
Půdorys domu je složen ze obdélníků vzájemně posunutých, které separují různé části hotelu. Řešení  
střechy tvoří polovalbová šikmá střecha.  
Hotel je navržen tak, aby splňoval všechny stavebně technické řešení a normové podmínky.  
Orientační náklad stavby na základě kalkulace ceny za obestavěný prostor  
novostavby činí 10,23 mil Kč. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
1NP První nadzemní podlaží 
2NP Druhé nadzemní podlaží 
3NP  Třetí nadzemní podlaží 
TI Tepelná izolace 
HI  Hydroizolace 
XPS Extrudovaný polystyrene 
ŽB Železobeton 
EPS Expandovaný polystyrene 
PK Plynovaý kotel Viadrus kotel na plynná paliva, kondenzační kotel typu  
            Garde G42 / G42 ECO 
MÚ Městský úřad 
Bpv Balt po vyrovnání  
Parc.č. Parcelní číslo 
k.ú. Katastrální území 
PT Původní terén 
UT Upravený terén 
PÚ Požární úšek 
K Schiedel komín krbových kamen 
KV Bef Krbová vložka Inter V 8 CL s výsuvnými dveřmi 
ZS  Zateplovací systém 
NV  Nášlapná vrstva 
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